
Todas as edições ficam armazenadas em: 
https://new.siemens.com/br/pt/empresa/drops-siemens.html 

Você deve enviar sua sugestão de tema para o e-mail: cm-informa.br@siemens.com
até, no máximo, a sexta-feira anterior à data de publicação do Drops. Caso contrário,
sua pauta não entrará para a respectiva edição;

Os Drops são publicados de 15 em 15 dias, às quintas-feiras;

Como funciona o processo? A Comunicação recebe as sugestões, define os temas
da edição e avalia o que será gravado pelas apresentadoras e o que contará com a
participação de convidados externos. Na sequência, é elaborado o roteiro e, após o
recebimento de todos os vídeos, é feita a edição do conteúdo;

A divulgação acontece via newsletter, Yammer e TV corporativa;

O objetivo é divulgar de maneira rápida as principais informações. Para mais
detalhes, é possível levar para links externos;

Que tipo de notícias podem fazer parte dos Drops? Eventos internos e externos com
a participação da Siemens, campanhas internas, premiações, informações sobre
negócios, palestras, informações sobre datas especiais e muito mais! 

O link do Drops é aberto e pode ser acessado por qualquer pessoa, inclusive fora da
empresa. Por isso, não podemos divulgar informações confidenciais;

Orientações para participação no #DropsSiemens
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Você deve enviar seu vídeo final até, no máximo, a terça-feira da semana na qual o
Drops será publicado. Caso contrário, sua pauta ficará de fora dessa edição;

Filme na vertical;

Seu vídeo deve ter no máximo 45 segundos;

O vídeo deve ser gravado na vertical em formato tela cheia, o mesmo
formato de um Stories de Instagram (1080 x 1920 ou 9:16); Configure o
celular para gravar com a melhor resolução possível;

Enquadre o vídeo da altura dos cotovelos até cinco dedos acima da cabeça;

Prefira um cenário neutro, sem muitos objetos atrás de você;

A iluminação natural é melhor, se puder, fique próximo a uma janela;

Certifique-se de que a iluminação esteja à sua frente e não atrás de você;

Grave em um ambiente silencioso, evitando ruídos externos, como vozes de
outras pessoas, música ao fundo etc.

Envie o vídeo via WeTransfer ou SecuFEx para o e-mail: cm-informa.br@siemens.com
dentro da data explicada acima. 

Jamais envie via Whatsapp para não perder a qualidade.

Contamos com  a sua participação!
Equipe de comunicação corporativa

Quer gravar seu próprio vídeo para os Drops? 
Então veja como:
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